ПРОТОКОЛ № 52
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Гайничеру М.І., Грижук В.І.,
Левко В.В., Мотуляк В.Д., Семенюк І.В., Ткачук В.В., Фрей П.П.
Відсутні депутати обласної ради: Гергелюк О.В., Волошенюк М.В., Гливко
А.Г., Палій В.М.
Запрошені:
Чернушка С.І. – начальник управління з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної
ради;
Герман М.І. – інспектор господарської групи при апараті Чернівецької обласної
ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Павлюк В.О. – в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Шарагова Т.М. – в.о. начальника управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Звягинцев Г.Г. – директор комунального обласного позашкільного навчального
закладу "Буковинський центр мистецтв";
Шкварковський В.А. – голова Чернівецької обласної ради профспілок;
Огородник В.К. – директор ОКП "ЦЕНТР".
У зв’язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря комісії
Гливко А.Г. головою комісії Годнюк Л.О. було запропоновано обрати
секретарем комісії даного засідання Левка В.В.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд клопотання Чернівецького регіонального центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та

організацій щодо надання дозволу на укладання договору позички з
Чернівецькою обласною радою профспілок.
Інформує: Степан Чернушка, Шкварковський Володимир Антонович.
2.
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального обласного позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв".
Інформує: Степан Чернушка, Геннадій Звягинцев.
3.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій
"Щербинці".
Інформує: Василь Павлюк.
4.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про ліквідацію обласного комунального
некомерційного підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" та обласної комунальної медичної установи "Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".
Інформує: Василь Павлюк.
5.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про ліквідацію протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія".
Інформує: Василь Павлюк.
6.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про створення обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер".
Інформує: Василь Павлюк.
7.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про створення комунального некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний центр громадського здоров'я
Чернівецької обласної ради".
Інформує: Василь Павлюк.
8.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області комунального
некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий будинок №1"
Чернівецької міської ради".
Інформує: Василь Павлюк.

9.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкту рішення "Про створення обласної комунальної
установи "Буковинський центр культури і мистецтва Чернівецької обласної
ради".
Інформує: Шарагова Тетяна Михайлівна.
10.
Про розгляд звернення ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека"
від 18.12.2019 №118 щодо надання дозволу на встановлення меморіальної
дошки на фасаді будинку за адресою: вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях.
Інформує: Степан Чернушка..
11.
Про
розгляд
звернення
ОКМУ
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо
перепрофілювання закладу.
Інформує: Степан Чернушка.
12.
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" від 10.01.2020 №26 щодо звільнення з посади головного лікаря ОКУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. рішенням сесії обласної
ради.
Інформує: Степан Чернушка.
13.
Про розгляд звернення парафії найсвятішого серця Ісуса РКЦ від
10.09.2019 №2/2019 щодо повернення парафії будівлі за адресою: вул. Д.Загули,
1 в м. Чернівцях.
Інформує: Степан Чернушка.
14.
Про розгляд звернення ОКП "ЦЕНТР" від 13.01.2020 №39/92 щодо
ліквідації центру або його злиття з іншим комунальним підприємством.
Інформує: Вікторія Огородник, Степан Чернушка.
15.
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємця "ВертексПлюс" щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях.
Інформує: Степан Чернушка.
16.

Про підтримку Чернівецького обласного краєзнавчого музею.

Інформує: Степан Чернушка.

І. Слухали:
Про розгляд клопотання Чернівецького регіонального центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та

організацій щодо надання дозволу на укладання договору позички з
Чернівецькою обласною радою профспілок.
Виступили: Степан Чернушка, Шкварковський Володимир Антонович.
Вирішили:
1.
Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в
позичку частини приміщення четвертого поверху будівлі площею 141,7 кв.м за
адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях на строк 2 роки і 11 місяців для
розміщення підрозділів Чернівецького регіонального центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з
включенням умов про відшкодування комунальних послуг.
2.
Внести відповідний проект рішення з зазначеного питання для
розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІI. Слухали:
Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади
директора комунального обласного позашкільного навчального закладу
"Буковинський центр мистецтв".
Виступили: Степан Чернушка, Геннадій Звягинцев.
Вирішили:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" визнано
Звягинцева Геннадія Геннадійовича та внести відповідний проект рішення на
розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій "Щербинці".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:

1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий
санаторій "Щербинці", доповнити його пунктами наступного змісту:
"4.
Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласної
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" передати на баланс
обласного комунального підприємства "Центр комунального майна", а саме:
4.1.
Нежитлова будівля ванний корпус літ."А" пл. 335,30 кв.м.,
нежитлова будівля котельні з пачечною літ."Б" пл. 192,70 кв.м., нежитлова
будівля літ. "В" пл. 29,10 кв.м., нежитлова будівля насосна літ."Г", нежитлова
будівля насосна літ. "Д", колодязь №1:2:4, каналізаційні колодязі №3; 5; 6;
ємкості №7-9, водонапірна башта №10, ворота №11-12, трансформатор літ.
"Тр", за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, село Щербинці,
вул. Центральна, будинок 15 (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме
майно від 21.06.2007 серія САВ №418799).
4.2.
Нежитлові будівлі: камера схову літ. "А" пл. 56,10 кв.м.,
адміністративний корпус літ. "Б" пл. 59,70 кв.м., лікарняний корпус літ. "Д" пл.
321,50 кв.м., фізичний кабінет літ. "Є" пл. 97,70 кв.м., склад літ. "З" пл.86,10
кв.м., склад літ. "К" пл. 63,50 кв.м., будівля літ. "С" пл. 572,10 кв.м., дитячий
корпус літ. "Ф" пл. 378,60 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ц" пл. 87,70 кв.м.,
лікувальний корпус літ. "Х" пл. 85,50 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ч"
пл.83,80 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ш" пл. 78,70 кв.м., лікувальний корпус
лабораторії літ. "Щ" пл. 82,40 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ю" пл. 86,90
кв.м., лікувальний корпус літ. "А1" пл. 90,3 кв.м., Лікувальний корпус літ. "Б1"
пл. 94,70 кв.м., лікувальний корпус літ. "Г1" пл. 82,60 кв.м., лікувальний корпус
літ. "В1" пл. 86,00 кв.м., лікувальний корпус літ. "Д1" пл. 85,30 кв.м.,
лікувальний корпус літ. "Ж1" пл. 81,90 кв.м., лікувальний корпус літ. "З1" пл.
89,70 кв.м., гараж літ. "Е" пл.172,00 кв.м., гараж літ. "Л" пл. 26,10 кв.м., гараж
літ. "Н" пл. 121,90 кв.м., гараж літ. "П" пл. 41,60 кв.м., котельня літ. "Р" пл.
69,60 кв.м., Їдальня літ. "И1" пл. 429,20 кв.м., вбиральня літ. "В", вбиральня літ.
"И", вбиральня літ. "М", вбиральня літ. "Т", вбиральня літ. "Я", вбиральня літ.
"Є1", сарай літ. "І", сарай літ. "Е1", сарай літ. "К1", насосна літ. "Ж", будівля
конюшні літ. "О", кухня літ. "І1", альтанка літ. "У", альтанка літ. "Л", пожежні
резервуари №1-2, каналізаційні, за адресою: Чернівецька область,
Новоселицький район, село Щербинці, вул. Лісова, будинок 2 (згідно свідоцтва
про право власності на нерухоме майно від 21.06.2007 серія САВ №418798).
4.3.
Нежитлова будівля насосна літ. "А" пл. 8,10 кв.м., за адресою:
Чернівецька область, Новоселицький район, село Щербинці, вул. Центральна,
будинок 15-А (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від
21.06.2007 серія САВ №418800).
4.4.
Житловий будинок літ."А" пл. 380,40 кв.м., сарай літ. "Б",
вбиральня літ. "В", гараж літ. "Г", колодязь №1, за адресою: Чернівецька
область, Новоселицький район, село Щербинці, вул. Лісова, будинок 15-Б
(згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2007 серія
САВ №418801).

5.
Доручити голові обласної ради Івану МУНТЯНУ створити комісію
з приймання-передачі нерухомого майна згідно пункту 4 цього рішення та
затвердити відповідні акти приймання-передачі.
6.
Доручити директору обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" розробити регіональну програму фінансової підтримки
обласного комунального підприємства "Центр комунального майна",
підготувати кошторис на утримання нерухомого майна згідно пункту 4 даного
рішення та включити його до зазначеної програми."
Відповідно пункт 4 проєкту рішення вважати пунктом 7.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій
"Щербинці" зі змінами і доповненнями для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
ІV. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про ліквідацію обласного комунального некомерційного
підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" та
обласної
комунальної
медичної
установи
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:
Повернутися до розгляду даного проекту рішення після розгляду його на
профільній постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
V. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про ліквідацію протитуберкульозного санаторію
"Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:

Повернутися до розгляду даного проекту рішення після розгляду його на
профільній постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про створення обласного комунального некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
VIІ. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про створення комунального некомерційного підприємства
"Чернівецький обласний центр громадського здоров'я Чернівецької обласної
ради".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний центр громадського здоров'я
Чернівецької обласної ради" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.

VIII. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про прийняття у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернівецької області комунального некомерційного
підприємства "Міський клінічний пологовий будинок №1" Чернівецької міської
ради".
Виступили: Василь Павлюк.
Вирішили:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області комунального
некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий будинок №1"
Чернівецької міської ради" для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
IX. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про створення обласної комунальної установи
"Буковинський центр культури і мистецтва Чернівецької обласної ради".
Виступили: Шарагова Тетяна Михайлівна.
Вирішили:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про створення обласної
комунальної установи "Буковинський центр культури і мистецтва Чернівецької
обласної ради", доповнивши його пунктами наступного змісту:
"11. Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласного
комунального підприємства "Кіновідеопрокат" передати на баланс обласного
комунального підприємства "Центр комунального майна", а саме: нежитлові
будівлі - виробнича будівля літ."А" пл. 1285,60 кв.м., гараж літ."Б" пл. 723,40
кв.м., котельня літ."В" пл. 74,80 кв.м., прохідна літ."Г" пл. 8,80 кв.м.,
трансформаторна літ."Д", огорожа №1, пожежний резервуар І, замощення V, за
адресою: місто Чернівці, вулиця Паризької комуни, будинок 1 (згідно свідоцтва
про право власності на нерухоме майно від 12.04.2005 серія САА №662947).
12.
Доручити голові обласної ради Івану МУНТЯНУ створити комісію
з приймання-передачі нерухомого майна згідно пункту 11 цього рішення та
затвердити відповідні акти приймання-передачі.
13.
Доручити директору обласного комунального підприємства "Центр
комунального майна" підготувати кошторис на утримання нерухомого майна

згідно пункту 11 даного рішення та включити його до відповідної регіональної
програми."
Відповідно пункт 11 проєкту рішення вважати пунктом 14.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласної комунальної установи
"Буковинський центр культури і мистецтва Чернівецької обласної ради" зі
змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
X. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека" від
18.12.2019 №118 щодо надання дозволу на встановлення меморіальної дошки
на фасаді будинку за адресою: вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях.
Виступили: Степан Чернушка.
Вирішили:
1.
Звернення ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека" від
18.12.2019 №118 щодо надання дозволу на встановлення меморіальної дошки
на фасаді будинку за адресою: вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях, взяти до
відома.
2.
Надати дозвіл ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека" на
встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку за адресою: вул.
Вірменська, 14 в м. Чернівцях.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо перепрофілювання закладу.
Виступили: Степан Чернушка.
Вирішили:
Звернення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо перепрофілювання закладу, взяти до
відома.
Результат голосування: одноголосно - "за".

Рішення прийнято.
XIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від
10.01.2020 №26 щодо звільнення з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. рішенням сесії обласної ради.
Виступили: Степан Чернушка.
Вирішили:
1.
Звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від
10.01.2020 №26 щодо звільнення з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. рішенням сесії обласної ради, взяти до
відома.
2.
Враховуючи, що розпорядженням голови Чернівецької обласної
ради від 10.01.2020 №8 було звільнено Ушакова Володимира Івановича з
займаної посади (підстава заява головного лікаря обласної комунальної
медичної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. про
звільнення його з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" від 09.01.2020) та керуючись пунктом 3.5. Положення про порядок
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області, затвердженого рішенням XV сесії Чернівецької
обласної ради VII скликання від 13.09.2017 №164-15/17, вважати недоцільним
розгляд вищезазначеного питання на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XIIІ. Слухали:
Про розгляд звернення парафії найсвятішого серця Ісуса РКЦ від
10.09.2019 №2/2019 щодо повернення парафії будівлі за адресою: вул. Д.Загули,
1 в м. Чернівцях.
Виступили: Степан Чернушка.
Вирішили:
Відмовити в передачі будівлі за адресою: вул. Д.Загули, 1 в м. Чернівцях у
зв’язку з відсутністю юридичних підстав.
Результат голосування: 7 - "за", 1 – "утримались", 0 – "проти".
Рішення прийнято.

XІV. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "ЦЕНТР" від 13.01.2020 №39/92 щодо
ліквідації центру або його злиття з іншим комунальним підприємством.
Виступили: Вікторія Огородник, Степан Чернушка.
Вирішили:
1.
Звернення обласного комунального підприємства "Консультативноінформаційний центр" від 13.01.2020 №39/92 щодо ліквідації центру або його
злиття з іншим комунальним підприємством, взяти до відома.
2.
Враховуючи
збитковість
та
нерентабельність
обласного
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" вважати за
доцільне ліквідувати обласне комунальне підприємство "Консультативноінформаційний центр".
3.
Внести відповідний проект рішення з даного питання для розгляду
на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XV. Слухали:
Про розгляд звернення орендаря приватного підприємця "Вертекс-Плюс"
щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого
майна за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях.
Виступили: Степан Чернушка.
Вирішили:
Вважати за доцільне проведення орендарем приватним підприємством
ʺВертекс-Плюсʺ зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та
виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.
XVІ. Слухали:
Про підтримку Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
Виступили: Любов Годнюк, Степан Чернушка.
Вирішили:

Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації розробити
Програму з підтримки Чернівецького обласного краєзнавчого музею та подати
відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Любов ГОДНЮК

Віталій ЛЕВКО

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд клопотання Чернівецького
регіонального центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
щодо надання дозволу на укладання
договору позички з Чернівецькою
обласною радою профспілок
Розглянувши та обговоривши клопотання Чернівецького регіонального
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій щодо надання дозволу на укладання договору позички
з Чернівецькою обласною радою профспілок, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити Чернівецькій обласній раді профспілок передачу в
позичку частини приміщення четвертого поверху будівлі площею 141,7 кв.м
за адресою: вул. Кафедральна, 2 в м. Чернівцях на строк 2 роки і 11 місяців
для розміщення підрозділів Чернівецького регіонального центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій з включенням умов про відшкодування комунальних послуг.
2.
Внести відповідний проект рішення з зазначеного питання для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Л.Годнюк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд результатів конкурсного
добору на заміщення посади директора
КОПНЗ "Буковинський центр мистецтв"
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"', статтею 26 Закону України "Про загальну
середню освіту", відповідно до Положення про порядок призначення і
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької затвердженого рішенням 15-ї сесії обласної ради VІІ скликання
від 13.09.2017р. № 164-15/17, розглянувши та обговоривши результати
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" від
22.01.2020р., згідно якого переможцем конкурсу визнано Звягинцева
Геннадія Геннадійовича, комісія
ВИРІШИЛА:
Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем
конкурсного добору на посаду директора комунального обласного
позашкільного навчального закладу "Буковинський центр мистецтв" визнано
Звягинцева Геннадія Геннадійовича та внести відповідний проект рішення на
розгляд сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий
санаторій "Щербинці"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий
санаторій "Щербинці", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий
санаторій "Щербинці", доповнити його пунктами наступного змісту:
"4.
Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласної
комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці" передати на баланс
обласного комунального підприємства "Центр комунального майна", а саме:
4.1.
Нежитлова будівля ванний корпус літ."А" пл. 335,30 кв.м.,
нежитлова будівля котельні з пачечною літ."Б" пл. 192,70 кв.м., нежитлова
будівля літ. "В" пл. 29,10 кв.м., нежитлова будівля насосна літ."Г", нежитлова
будівля насосна літ. "Д", колодязь №1:2:4, каналізаційні колодязі №3; 5; 6;
ємкості №7-9, водонапірна башта №10, ворота №11-12, трансформатор літ.
"Тр", за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, село Щербинці,
вул. Центральна, будинок 15 (згідно свідоцтва про право власності на
нерухоме майно від 21.06.2007 серія САВ №418799).
4.2.
Нежитлові будівлі: камера схову літ. "А" пл. 56,10 кв.м.,
адміністративний корпус літ. "Б" пл. 59,70 кв.м., лікарняний корпус літ. "Д"
пл. 321,50 кв.м., фізичний кабінет літ. "Є" пл. 97,70 кв.м., склад літ. "З"
пл.86,10 кв.м., склад літ. "К" пл. 63,50 кв.м., будівля літ. "С" пл. 572,10 кв.м.,
дитячий корпус літ. "Ф" пл. 378,60 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ц" пл. 87,70
кв.м., лікувальний корпус літ. "Х" пл. 85,50 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ч"
пл.83,80 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ш" пл. 78,70 кв.м., лікувальний
корпус лабораторії літ. "Щ" пл. 82,40 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ю" пл.

86,90 кв.м., лікувальний корпус літ. "А1" пл. 90,3 кв.м., Лікувальний корпус
літ. "Б1" пл. 94,70 кв.м., лікувальний корпус літ. "Г1" пл. 82,60 кв.м.,
лікувальний корпус літ. "В1" пл. 86,00 кв.м., лікувальний корпус літ. "Д1" пл.
85,30 кв.м., лікувальний корпус літ. "Ж1" пл. 81,90 кв.м., лікувальний корпус
літ. "З1" пл. 89,70 кв.м., гараж літ. "Е" пл.172,00 кв.м., гараж літ. "Л" пл. 26,10
кв.м., гараж літ. "Н" пл. 121,90 кв.м., гараж літ. "П" пл. 41,60 кв.м., котельня
літ. "Р" пл. 69,60 кв.м., Їдальня літ. "И1" пл. 429,20 кв.м., вбиральня літ. "В",
вбиральня літ. "И", вбиральня літ. "М", вбиральня літ. "Т", вбиральня літ. "Я",
вбиральня літ. "Є1", сарай літ. "І", сарай літ. "Е1", сарай літ. "К1", насосна літ.
"Ж", будівля конюшні літ. "О", кухня літ. "І1", альтанка літ. "У", альтанка літ.
"Л", пожежні резервуари №1-2, каналізаційні, за адресою: Чернівецька
область, Новоселицький район, село Щербинці, вул. Лісова, будинок 2 (згідно
свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2007 серія САВ
№418798).
4.3.
Нежитлова будівля насосна літ. "А" пл. 8,10 кв.м., за адресою:
Чернівецька область, Новоселицький район, село Щербинці, вул. Центральна,
будинок 15-А (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від
21.06.2007 серія САВ №418800).
4.4.
Житловий будинок літ."А" пл. 380,40 кв.м., сарай літ. "Б",
вбиральня літ. "В", гараж літ. "Г", колодязь №1, за адресою: Чернівецька
область, Новоселицький район, село Щербинці, вул. Лісова, будинок 15-Б
(згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2007 серія
САВ №418801).
5.
Доручити голові обласної ради Івану МУНТЯНУ створити комісію
з приймання-передачі нерухомого майна згідно пункту 4 цього рішення та
затвердити відповідні акти приймання-передачі.
6.
Доручити директору обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" розробити регіональну програму фінансової
підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального
майна", підготувати кошторис на утримання нерухомого майна згідно пункту
4 даного рішення та включити його до зазначеної програми."
Відповідно пункт 4 проєкту рішення вважати пунктом 7.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про ліквідацію ОКУ "Дитячий санаторій
"Щербинці" зі змінами і доповненнями для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення
"Про
ліквідацію
обласного
комунального некомерційного підприємства
"Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Садгора" та обласної комунальної
медичної установи "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про ліквідацію обласного
комунального
некомерційного
підприємства
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" та обласної комунальної медичної
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора",
комісія

ВИРІШИЛА:
Повернутися до розгляду даного проекту рішення після розгляду його на
профільній постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.
Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проєкту рішення "Про ліквідацію
протитуберкульозного
санаторію
"Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною
адміністрацією
проєкт
рішення
"Про
ліквідацію
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", комісія

ВИРІШИЛА:
Повернутися до розгляду даного проекту рішення після розгляду його на
профільній постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення
"Про
створення
обласного
комунального некомерційного підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласного
комунального некомерційного підприємства "Чернівецький обласний
лікарсько-фізкультурний диспансер", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласного комунального
некомерційного
підприємства
"Чернівецький
обласний
лікарськофізкультурний диспансер" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення "Про створення комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький
обласний центр громадського здоров'я
Чернівецької обласної ради"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального
некомерційного підприємства "Чернівецький обласний центр громадського
здоров'я Чернівецької обласної ради", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення комунального некомерційного
підприємства "Чернівецький обласний центр громадського здоров'я
Чернівецької обласної ради" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької
області
комунального
некомерційного
підприємства
"Міський
клінічний
пологовий
будинок
№1"
Чернівецької міської ради"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області
комунального некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий
будинок №1" Чернівецької міської ради", комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати
внесений
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією проєкт рішення "Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області комунального
некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий будинок №1"
Чернівецької міської ради" для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
внесеного
Чернівецькою
обласною державною адміністрацією проєкту
рішення
"Про
створення
обласної
комунальної установи "Буковинський центр
культури і мистецтва Чернівецької обласної
ради"
Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною
державною адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласної
комунальної установи "Буковинський центр культури і мистецтва
Чернівецької обласної ради", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до проєкту рішення "Про створення обласної
комунальної установи "Буковинський центр культури і мистецтва
Чернівецької обласної ради", доповнивши його пунктами наступного змісту:
"11. Нерухоме майно, яке обліковується на балансі обласного
комунального підприємства "Кіновідеопрокат" передати на баланс обласного
комунального підприємства "Центр комунального майна", а саме: нежитлові
будівлі - виробнича будівля літ."А" пл. 1285,60 кв.м., гараж літ."Б" пл. 723,40
кв.м., котельня літ."В" пл. 74,80 кв.м., прохідна літ."Г" пл. 8,80 кв.м.,
трансформаторна літ."Д", огорожа №1, пожежний резервуар І, замощення V,
за адресою: місто Чернівці, вулиця Паризької комуни, будинок 1 (згідно
свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.04.2005 серія САА
№662947).
12.
Доручити голові обласної ради Івану МУНТЯНУ створити комісію
з приймання-передачі нерухомого майна згідно пункту 11 цього рішення та
затвердити відповідні акти приймання-передачі.

13.
Доручити директору обласного комунального підприємства
"Центр комунального майна" підготувати кошторис на утримання нерухомого
майна згідно пункту 11 даного рішення та включити його до відповідної
регіональної програми."
Відповідно пункт 11 проєкту рішення вважати пунктом 14.
2.
Рекомендувати внесений Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проєкт рішення "Про створення обласної комунальної
установи "Буковинський центр культури і мистецтва Чернівецької обласної
ради" зі змінами та доповненнями для розгляду на сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКУ "Обласна
науково-медична бібліотека" від 18.12.2019
№118 щодо надання дозволу на встановлення
меморіальної дошки на фасаді будинку за
адресою: вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Обласна науково-медична
бібліотека" від 18.12.2019 №118 щодо надання дозволу на встановлення
меморіальної дошки на фасаді будинку за адресою: вул. Вірменська, 14 в м.
Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека" від
18.12.2019 №118 щодо надання дозволу на встановлення меморіальної дошки
на фасаді будинку за адресою: вул. Вірменська, 14 в м. Чернівцях, взяти до
відома.
2.
Надати дозвіл ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека" на
встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку за адресою: вул.
Вірменська, 14 в м. Чернівцях.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКМУ "Обласний
дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо
перепрофілювання закладу.
Розглянувши та обговоривши звернення ОКМУ "Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо
перепрофілювання закладу, комісія

ВИРІШИЛА:
Звернення ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Садгора" від 10.01.2020 №01-26/08 щодо перепрофілювання закладу, взяти до
відома.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення ОКНП "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" від 10.01.2020 №26
щодо звільнення з посади головного лікаря
ОКУ
"Чернівецька
обласна
клінічна
лікарня" Ушакова В.І. рішенням сесії
обласної ради
Розглянувши та обговоривши звернення ОКНП "Чернівецька обласна
клінічна лікарня" від 10.01.2020 №26 щодо звільнення з посади головного
лікаря ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. рішенням
сесії обласної ради., комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" від
10.01.2020 №26 щодо звільнення з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецька
обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. рішенням сесії обласної ради, взяти до
відома.
2.
Враховуючи, що розпорядженням голови Чернівецької обласної
ради від 10.01.2020 №8 було звільнено Ушакова Володимира Івановича з
займаної посади (підстава заява головного лікаря обласної комунальної
медичної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Ушакова В.І. про
звільнення його з посади головного лікаря ОКУ "Чернівецька обласна клінічна
лікарня" від 09.01.2020) та керуючись пунктом 3.5. Положення про порядок
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Чернівецької області, затвердженого рішенням XV сесії Чернівецької
обласної ради VII скликання від 13.09.2017 №164-15/17, вважати недоцільним
розгляд вищезазначеного питання на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення парафії
найсвятішого серця Ісуса РКЦ від
10.09.2019 №2/2019 щодо повернення
парафії будівлі за адресою: вул.
Д.Загули, 1 в м. Чернівцях
Розглянувши та обговоривши звернення парафії найсвятішого серця
Ісуса РКЦ від 10.09.2019 №2/2019 щодо повернення парафії будівлі за
адресою: вул. Д.Загули, 1 в м. Чернівцях, комісія

ВИРІШИЛА:
Відмовити в передачі будівлі за адресою: вул. Д.Загули, 1 в м. Чернівцях
у зв’язку з відсутністю юридичних підстав.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКП
"Консультативно-інформаційний центр" від
13.01.2020 №39/92 щодо ліквідації центру або
його
злиття
з
іншим
комунальним
підприємством
Розглянувши та обговоривши звернення обласного комунального
підприємства "Консультативно-інформаційний центр" від 13.01.2020 №39/92
щодо ліквідації центру або його злиття з іншим комунальним підприємством,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Звернення
обласного
комунального
підприємства
"Консультативно-інформаційний центр" від 13.01.2020 №39/92 щодо
ліквідації центру або його злиття з іншим комунальним підприємством, взяти
до відома.
2.
Враховуючи збитковість та нерентабельність обласного
комунального підприємства "Консультативно-інформаційний центр" вважати
за доцільне ліквідувати обласне комунальне підприємство "Консультативноінформаційний центр".
3.
Внести відповідний проект рішення з даного питання для
розгляду на сесії обласної ради.
Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
орендаря
приватного підприємства ʺВертекс-Плюсʺ
щодо надання дозволу на здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованого
майна за адресою: вул. Головна, 29 в м.
Чернівцях
Розглянувши звернення орендаря приватного підприємства ʺВертексПлюсʺ щодо надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна (частини приміщень будівлі літ А) згідно договору оренди
в редакції додаткової угоди від 16.09.2008 №84-Д за адресою: вул. Головна, 29 в
м. Чернівцях, провівши обстеження технічного стану орендованого майна
відповідно до дефектного акту експерта-оцінювача Читайло В.В., керуючись
розділом 11 Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області та враховуючи погодження
балансоутримувача нерухомого майна ОКП ʺЦентр комунального майнаʺ,
комісія
ВИРІШИЛА:
Вважати за доцільне проведення орендарем приватним підприємством
ʺВертекс-Плюсʺ зазначених невід’ємних поліпшень орендованого майна та
виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації на ці роботи.

Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
23 січня 2020 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про підтримку Чернівецького
обласного краєзнавчого музею
Оглянувши нерухоме майно, експозиційні зали Чернівецького обласного
краєзнавчого музею за адресою: вул. О. Кобилянської, 28 в м. Чернівцях,
враховуючи рішення депутатів обласної ради – членів постійної комісії
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою
забезпечення утримання, актуалізування, модернізації та розвитку
Чернівецького обласного краєзнавчого музею комісія

ВИРІШИЛА:
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації
розробити Програму з підтримки Чернівецького обласного краєзнавчого
музею та подати відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Голова постійної комісії

Любов ГОДНЮК

